Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació que es celebrarà el proper dimarts
dia 15 de desembre, a les 19 hores al Saló de sessions de l’Edifici Institucional de la Vinya
d’en Petaca (Les Roquetes), per a tractar els assumptes que a continuació es relacionen (1)
Us ho fem saber per tal de que comparegueu a la sessió indicada, o en cas de no poderhi assistir, ho justifiqueu amb la deguda antelació davant l’Alcaldia – Presidència.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes (24/11/2015 extraordinària eleccions, i 24/11/2015
ordinària)
2. Donar compte designació membre del Grup Municipal del PP al Consorci TDT
Garraf
3. Donar compte decrets d’Alcaldia (del 950 al 1009 del mes de novembre)
4. Donar compte informes desfavorables d’intervenció any 2014

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL,
ECONÒMIC I D’OCUPACIÓ
5. Periodicitat de les sessions de Ple
6. Modificació Estatuts del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública
del Garraf
7. Aprovació inicial reglament habitatges desocupats
8. Declaració d’interès i utilitat municipal de les obres consistents en construcció de
tres dutxes i refer una altra C/ Grallers, 12, bonificació de l’ ICIO i retorn import taxa
procediment comunicació prèvia activitat llar – residència TEGAR
9. Aprovació esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals d’Olivella i Sant Pere de Ribes
10. Modificació RLT
11. Aprovació aplicació Real Decret Llei 10/2015 d’11 de setembre de 2015 pagament
48 dies paga extraordinària desembre 2012
12. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-11
13. Resolució de faltes molt greus i greus, en referència a l’expedient sancionador per
gos potencialment perillós, expedient núm. GOV/2015-25

ALTRES ASSUMPTES
14. Mocions:
14.1.- Moció que presenta el Grup Municiapl PSC-CP, sol·licitant a la Generalitat de
Catalunya es faci el pagament del deute que manté amb la nostra administració
14.2.- Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC, CIU-VIA i UM9-CUP, per obrir
un debat entorn a la modificació del projecte de rehabilitació de la Casa de la Vila i el seu
entorn

1

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

15. Respostes preguntes Ple anterior
16. Mocions, precs i preguntes
L’ALCALDESSA
Abigail Garrido Tinta

Sant Pere de Ribes, 11 de desembre de 2015
(1) Si no fos possible celebrar la sessió el dia i hora indicats, resta automàticament
convocada dos dies desprès.
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